
MEGÁILAPODÁS
2. sz. módosítása

Mely létlejött egylészről Medgye§e§lbáza Városi Önkormányzat (képvi§e]i: R.uck Márton
polgármester) 5666 Medgyesegyháza, Kossuth téI 1, mint alapító önkormányzat
(továbbiakban: Önkormányzat),
valamint
Medsr'esegyházi KÉsz Közművelődési, Elelmezési é§ szolgáttató Nonprofit Korlátolt
Felelósségű Tár§aság (képviseli: Horváth László ü$.vezető) 5666 Medgyesegyháza,
Kos§uth tér 25. cg,:04-09-011783, adószáma: 23953538-2-04,) mint önkormányzati alapítású
gazdasági tár§aság (továbbiakban: Kft.) között alulírott napon és helyen az felek között
1étlejött 2012. május 15,én kelt megállapodás (továbbiakban Megállapodás) 2. sz- módosítása
tárgyában:

Előzmények:

A közmúvelődési és a városi kön}Már mííködtetési feladatok és a feladatellátást szolgáló
Medgyesegyháza, Ko§§uth tér 25. szám alatti ingatlan átadása kapcsán nern került rögzítésre a
megállapodásban, hogy a feladatellátáson túl aZ ingatlan szabad kapacitásának kihasznáIása
éIdekében Kft. az ingatlant bérlet útján hasznosíthatja.
A Kft. vállalkozási tevékenységének bővítése, és ezzel az önkomiinyzati támo8atás
csökkentése érdekében iskolabüfét kíván üzemeltetni, A kiskereskedelem, vendéglátás
tevékenységek szerepetnek a Kft, alapító okiratában.

1, A Megállapodás L Feladateilátás fejezet 8. pontja az alábbi szövegrésszel egészül ki:

,, A Ka. a használatába átadott Medgye§egyháZa, Ko§suth téí 25. szám alatti ingatlant
elsósorban a feladatellálási szerződésben meghatározott célok elérése érekében hasznáija,
illetve hasznosítja, de jogosult a szabad kapacitás kihasználása érdekében az ingatlan más célú
hasznosítására, további bérbeadására, melyre vonatkozó béIleti és használati díjakat is a Kft.
határozza meg."

2. A Megállapodás 1Feladatellátás fejezet az alábbi 11. ponttal egészül ki:

,,11, I§kolabüfé üzemelteté§ei Az önkormányzat tulajdonát képező, de a KIK
Mezókovácshlii Tan}eúIete átai ingyenesen használt Medgyesegyhéra, Luther l. 1. széttt-t

alatti ingatlan földszintjén 12 m2 nagyságú (Iégi teakonyha) teliilet használata mellett. Kft. a
fe]adatellátás kapcsán köteles a büfé kínálatában aZ egészséges táplálkozásnak megfelelő
gyermekélelnezés megvalósítására, udvarias kiszolgálásra, Szeszes italt, energia italokai,
dohányterinékeket nem forgalmazhat. Ka. a lendelkezéséIe bocsájtott teúleten más
tevékenységet llem végezhet. Kft. kötele§§ége be§zerezni a tevékenység ellátásához szükséges
engedélyeket.

A büfé üzemeltetési időszakrinak meghatiirozásiihoz be kell szereznie az intézményt fenntartó
K]K hozzá]árnlását."
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4.

Jelen meg.állapodás módosításban nem szabályozott kéIdésekben a Polgári Törvénykönyv
rendel-kezései az irányadók.

Az eíedeli Megálapodás jelen módosíLással nem érintett pontjai változatlan tartaloncmal
fennmaradnak.
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